Μεγάλη Ἑβδομάδα 2020
Ἀγαπητοί μου,

Εἲμαστε μέ κλειστές τίς Ἐκκλησίες, χωρίς Ἱερές Ἀκολουθίες, Θεῖες Λειτουργίες, Ἀγρυπνίες, χωρίς
τίποτε. Τί ἰός ἦταν αὐτός πού μᾶς διέλυσε κυριολεκτικά;

Ποιός φανταζόταν ὃτι θά φθάναμε ἐδῶ πού φθάσαμε.
Διαισθάνεσθε τό πανηγύρι του Πονηροῦ. Ἒχει τήν ἐντύπωση πώς τά κατάφερε νά μᾶς ἐξοντώσει
καί πνευματικά, νά μᾶς κρατήσει μακριά ἀπό τά δρώμενα τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδας καί τῆς
Ἀναστάσεως. Νιώθει ἒτσι ὁ Πονηρός ὃτι εἶναι παντοδύναμος, ἂν καί γνωρίζει ὃτι δέν εἶναι.
Αἰσθάνεται ὡς παντογνώστης, ἐνῷ ἀπό τά πράγματα βεβαιώνεται ὃτι πολλά γνωρίζει, ἀλλά Ἂλλος
εἶναι ὁ Παντογνώστης, ὁ Κύριος δηλαδή τῆς δόξης καί τοῦ Κόσμου.

Ἀδελφοί,

Περνοῦμε δύσκολες ἡμέρες καί ὃλα δείχνουν πώς κάνουμε κάποιες ὑποχωρήσεις. Ἀλλ’ὃμως καί ἡ
ὑποχώρηση στό πεδίο τῆς μάχης εἶναι μία εὐφυής τακτική.

Δέν θά χαίρεται γιά πολύ ἀκόμη ὁ Πονηρός, γιατί σύντομα θά ἒρθει ἡ ἡμέρα μέ τήν ὑπομονή καί
τήν προσευχή ὃλων καί θά βρεθοῦμε ξανά στίς ταπεινές Ἐκκλησίες μας, γιά νά εὐχαριστήσουμε τόν
Ἃγιο Θεό γιά τήν εὐλογία πού θά μᾶς δώσει, ἀλλά καί γιά νά τοῦ ποῦμε ταπεινά:
Κύριέ μας σέ πικράναμε πολύ μέ τήν ψυχρή καρδιά μας, στήν ὁποία χώρεσαν πολλά, ἐκτός ἀπό
Σένα. Ἢσουν ὁ μεγάλος ἀπών.
Μετανοοῦμε ὃμως γιά τίς ἐπιλογές μας αὐτές καί τώρα τρέχουμε στή σκέψη καί στήν προστασία
Σου. Μή μᾶς ἐγκαταλείπεις, ἀλλά ἒλα καί πάλι στήν καρδιά καί στή ζωή μας, γιά ν΄ἀναστηθεῖ ἡ
ψυχή μας.
Ἀναγκαστικά ἐφέτος, Κύριε, Σ΄ἀφήνουμε μόνο πάνω στόν Σταυρό καί θ΄ἀπουσιάσουμε ἀπό τή
λαμπροφόρο Ἀνάστασή Σου, θά εἲμαστε ὃμως νοερά παρόντες, δακρύρροοι, καί στόν Γολγοθᾶ καί
στόν κενό τάφο Σου.
Κύριε, συγχώρησέ μας. Σοῦ ὀφείλουμε πολλά ἢ καλλίτερα σοῦ ὀφείλουμε τά πάντα, ὃ,τι ἒχουμε,
καί δέν τό ξεχνοῦμε καί Σέ ἱκετεύουμε νά μᾶς δώσεις τήν εὐκαιρία, ὃταν Ἐσύ κρίνεις, γιά νά Σοῦ
ἐκφράσουμε τόν πλοῦτο τῶν αἰσθημάτων μας γιά τήν Σταυρική Σου θυσία, τήν ἒνδοξη Ἀνάστασή
Σου καί τήν Ἁγία Ἐκκλησία πού μᾶς χάρισες, Ἀμήν.

Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα
καί καλή Ἀνάσταση
π. Ἀστέριος

